
POZDRAV
MATICE

SVATOKOPECKÉ
Červen 2022

DO DIÁŘE
21. – 23. srpen – Odpustkové slavnosti  
na Svatém Kopečku u Olomouce
20. srpen – Tradiční prohlídky  
svatokopeckého poutního areálu v rámci 
Odpustkových slavností

1. říjen – Pouť seniorů na Sv. Kopečku
3. prosinec – Adventní duchovní obnova
4. prosinec – Adventní setkání  
s biskupem A. Baslerem

Zrození nového zvonu pro kapli v Samotiškách. Foto archiv Fonderie ECAT Mondovi.

Ze života Matice svatokopecké
Výročí Kongregace sester premonstrátek
Výročí narození P. Gustava Riedla

Pohled do minulosti
Cesta do Itálie a Švýcarska



PLÁNOVANÉ AKCE 
23. červenec, Poutní zájezd na Starou 
Vodu
20. srpen, 12.00 – 17.00 hod., Provázení 
poutním areálem před Odpustkovými 
slavnostmi (21. – 23. srpen)
1. říjen, Pouť seniorů na Svatý Kopeček  
v 10.00 hod. (akci tradičně celebruje  
P. František Hanáček, probošt sv. Mořice 
v Olomouci)
11. listopad, Oslava svátku sv. Martina
3. prosinec, Adventní duchovní obnova  
s P. Gorazdem Krušinou, O. Praem.
4. prosinec, Adventní setkání s panem 
biskupem Antonínem Baslerem,  
protektorem Matice svatokopecké  
(od 14.00 hod. setkání, od 15.00 hod. 
mše sv.)
6. prosinec, Svatý Mikuláš  
na Sv. Kopečku
17. – 18. prosinec a 24. prosinec 2022 –  
8. leden 2023, Výstavka betlémů  
(Bernardovo centrum, 10.00 – 17.00 hod.)

Termíny mší sv. za živé a zemřelé členy 
Matice svatokopecké
8. červenec, 12. srpen, 9. září, 14. říjen, 
11. listopad, 9. prosinec (vždy v 9.00 hod.)

Nedělní mše svaté jsou v bazilice  
na Sv. Kopečku slouženy v 7.30, 10.00 
a 15.00 hod.

Pozvánka na srpnové Odpustkové 
slavnosti

Výbor Matice svatokopecké srdečně 
zve na Odpustkové slavnosti, které se  
budou konat 21. až 23. srpna 2022.  
Program bude upřesněn na webu naší 
matice a svatokopecké farnosti. V sobotu 
20. 8. se budou konat tradiční prohlídky 
svatokopeckého poutního areálu v čase 
12.00 – 17.00. Vstupné bude dobrovolné.

Složení výboru Matice svatokopecké 
(funkční období 2022–2027)

P. Adrián Zemek, O. Praem. (předseda), 
Jan Gottwald (místopředseda), PhDr. 
Martin Kučera (jednatel), Františka  
Prášilová (hospodářka), Ing. Bc. Rostislav 
Hainc, Ing. Jaroslav Tesař a Jan Nedělník 
(členové výboru), Mgr. Hana Kunešová 
(náhradník).

KONTAKT:
Matice svatokopecká, spolek 
Návrší Jana Pavla II. 1/1 
779 00 Olomouc-Svatý Kopeček 
IČ: 64627641
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
č. ú.: 2601571772/2010

Email: maticesvatokopecka@seznam.cz 
www.maticesvatokopecka.cz

Setkání členů výborů moravských matic. Foto archiv 
Matice svatokopecké.
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SLOVO ÚVODEM
Srdečně zdravím všechny členy Matice 

svatokopecké a čtenáře našeho občasníku. 
Naše Matice svatokopecká, která v roce 
2023 oslaví 100 let od svého založení, ať 
se milí bratři a sestry rozroste naším při-
spěním o nové členy, dosavadní příznivce, 
podporovatele a další lidi dobré vůle, kteří 
by chtěli spolu s námi podpořit naše krás-
né starobylé poutní místo tak, aby se stalo 
místem přijetí a doufejme i Božího doteku 
pro všechny, kdo ho navštěvují. Kéž dob-
ré dílo, které s podporou svatokopeckých 
premonstrátů před stoletím začalo, přetr-
valo odvahou a obětavostí našich členů 
v dobách nejtěžších, se dále rozvine do 
nové, dnešnímu člověku blízké podoby. 
Neváhejte prosím být u obnovy a nové-
ho rozkvětu našeho spolku. „Ke každému 
dobrému dílu hotovi!“

Adrián Zemek, O. Praem.,  
předseda výboru

ZE ŽIVOTA MATICE  
SVATOKOPECKÉ

Nový výbor
Na valné hromadě r. 2022, která pro-

běhla v Bernardově centru svatokopec-
kého poutního areálu, byl zvolen nový 
výbor Matice svatokopecké. Celkem 
má sedm členů a jednoho náhradní-
ka a pracuje v tomto složení: P. Adrián  
Zemek, O. Praem. (předseda), Jan Gottwald 
(místopředseda), PhDr. Martin Kučera 
(jednatel), Františka Prášilová (hospodář-
ka), dalšími členy výboru byli zvoleni Ing. 
Bc. Rostislav Hainc, Ing. Jaroslav Tesař  
a Jan Nedělník. Náhradníkem se stala 
Mgr. Hana Kunešová. Výbor ke spolu-
práci přizval paní Jitku Fialovou, která 
je dlouholetou členkou Matice a pomáhá 
s ekonomickými a účetními záležitostmi 
spolku. Výbor touto cestou také děkuje 
nové člence Matice Mgr. Markétě Gott-
waldové, která se ujala vyřízení právních 

záležitostí Matice svatokopecké spoje-
ných s volbou nového výboru. Děkujeme 
také paní Janě Krejčové za dlouholetou 
spolupráci na přípravě a vydávání Pozdra-
vu Matice svatokopecké.

-mak-                             

Poděkování
Výbor děkuje paní Márii Haincové 

za dlouholetou obětavou práci ve výbo-
ru Matice svatokopecké. Na starost měla 
ekonomické, účetní a daňové věci spolku. 
Přejeme jí hojnost Božího požehnání!

Výbor Matice svatokopecké

Sberbanka
     Na základě rozpravy poslední valné 

hromady a rozhodnutí výboru byly finanč-
ní prostředky, které měla Matice svatoko-
pecká uloženy u ruské Sberbanky, převe-
deny na BÚ vedený u FIO banky a účet 
Sberbanky byl zrušen.

-mak-

POUŤ MORAVSKÝCH  
MATIC

V neděli 8. května 2022 se uskutečni-
la na Svatém Kopečku dlouho odkládaná 
pouť moravských matic, která byla pojata 
jako pouť zástupců členů výborů. Po mši 
svaté se uskutečnilo neformální setkání 
v Bernardově centru, na kterém zástupci 

Prohlídka Sv. muzea. Foto www.premonstratky.cz
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velehradské, svatohostýnské a svatoanto-
nínské matice přestavili své aktivity. Na 
závěr byla pořízena společná fotografie 
a následovala prohlídka Svatokopeckého 
muzea. Příští pouť se uskuteční na Vele-
hradě.

-mak-

SVATOKOPECKÉ MUZEUM
Nové svatokopecké muzeum letos 

vstoupilo do své druhé návštěvnické se-
zóny. K prohlídce zve nejen poutníky  
a turisty, ale i školy, rodiny s dětmi i jed-
notlivce. Prohlídky Svatokopeckého mu-
zea i rezidence s průvodcem započaly  
1. dubna 2022.

Muzeum lze projít se zasvěceným ko-
mentářem průvodce nebo samostatně, 
vlastním tempem a bez výkladu. Každý 
pátek, sobotu a neděli je možné po před-
chozí rezervaci absolvovat komentovanou 
prohlídku historických sálů rezidence. 

Nová expozice vznikla s cílem předsta-
vit současnost i minulost svatokopeckého 
poutního místa, které se řadí k nejvý-
znamnějším poutním místům Moravy. „V 
minulých letech probíhala náročná etapa 
obnovy svatokopeckého poutního areálu, 
díky které se podařilo nejen vrátit krásu 
poutnímu chrámu i reprezentativním sá-
lům proboštské rezidence, ale i vytvořit 
atraktivní stálou expozici Svatokopec-
kého muzea,“ připomněl před zahájením 
sezóny svatokopecký farář P. Adrián Ze-
mek, O. Praem.

Expozice muzea je doplněna o inter-
aktivní kiosky, využít lze také mobilní 
aplikaci, kde je průvodcem postava za-
kladatele poutního místa Jana Andrýska. 
„Krom jedinečného výhledu z návrší před 
bazilikou se návštěvníkům z pestré nabíd-
ky poutního místa naskýtá možnost ochut-
nat něco z historie, něco z krásy umělec-
kých děl a staveb, něco z ducha Bohem 
i lidmi utvořeného genia loci,“ dodává  

a zve na Svatý Kopeček duchovní správce 
zdejšího poutního místa P. Adrián Zemek, 
O. Praem.

-mak-

NOC KOSTELŮ
V pátek 10. června proběhla opět na 

Svatém Kopečku Noc kostelů. Jedno ze 
stanovišť informovalo návštěvníky o vý-
znamu a tradici Matice svatokopecké. Zá-
jemci měli možnost si také zakoupit upo-
mínkové předměty a publikace o Svatém 
Kopečku. Celkem prošlo areálem něco 
málo přes tisíc návštěvníků.

-mak-

VÝROČÍ
Založení Kongregace III. řádu sv. 
Norberta

 

Založena byla roku 1902 na Svatém 
Kopečku (od roku 1970 Kongregace sester 
premonstrátek) z podnětu premonstráta P. 
Vojtěcha Frejky, O. Praem. (1866–1937). 
První sestry prošly průpravou v Krako-
vě. Původní klášter se nacházel v domě 
č. 97 v dnešní Ústavní ulici. Klášterní 
objekt na Sadovém náměstí byl postaven 
v letech 1930–1931. Jeho přístavba byla 
dokončena roku 1935. Roku 1950 byly 
sestry internovány mimo Svatý Kopeček. 
Vrátit se zpět a nastěhovat se do klášterní 
budovy mohly až roku 2000 po složitých 
jednáních. Sestry spolupracují se zdej-

Foto www.premonstratky.cz
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ší farností, pracují v klášteře i mimo něj 
(olomoucké arcibiskupství, CMTF UP  
v Olomouci). V objektu kláštera je pro-
vozován domov s pečovatelskou službou 
a část objektu má pronajatu Charita Olo-
mouc, která zde zřídila Domov sv. Anež-
ky. V minulosti sestry vlastnily objekt ve 
Vésce (část obce Dolany), ve kterém byla 
škola a sirotčinec. Další objekt se zahra-
dou dosud vlastní v Dolanech. V něm již 
několik let provozuje službu Charita Olo-
mouc ve Společenství sv. Josefa (klienti 
tam žijí komunitním způsobem života). 
Sestry premonstrátky si 120. výročí od 
založení kongregace připomněly při mši 
svaté, kterou celebroval generální opat 
premonstrátského řádu společně se stra-
hovským opatem. Po mši svaté proběhla 
pobožnost na místním hřbitově, na kterém 
je pochována řada sester a poté neformál-
ní setkání s pozvanými hosty. Založením 
kongregace na Sv. Kopečku se na našem 
území obnovil premonstrátský způsob 
života sester, který zanikl zrušením kon-
templativních společenství v době vlády 
Josefa II. Od roku 1939 má kongregace 
dvě provincie (Československou právě na 
Sv. Kopečku a Slovenskou s provinčním 
sídlem v Trnavě). Papežské schválení zís-
kala kongregace v roce 1970.

Narození P. Gustava Riedla
 Dlouholetý svatokopecký a hodolan-

ský farář a olomoucký kanovník P. Gustav 
Riedl, od jehož narození si letos připomí-
náme sté výročí, se narodil 16. července 
1922 v Šumvaldu. Kněžské svěcení přijal 
5. července 1949 v Olomouci. Mezi jeho 
první působiště patřily farnosti Kopřivni-
ce, Trnávka a Větřkovice. Dva roky strá-
vil u PTP, poté byl duchovním správcem 
farností Místek a Potštát. V letech 1972 
až 1990 (18 let) pečoval o poutní místo 
na Svatém Kopečku u Olomouce, kam 
se později vrátil a prožil několik let na 

penzi. Aktivní kněžskou službu završil 
v Olomouci-Hodolanech, kde byl činný 
16 let. Současně do roku 2002 spravo-
val i farnost v Olomouci-Chválkovicích.  
V červnu 2002 byl jmenován kanovní-
kem Metropolitní kapituly u sv. Václava 
v Olomouci. V roce 1990 předal duchov-
ní správu poutního místa Svatý Kopeček 
opět strahovským premonstrátům, kteří 
byli na poutní místo uvedeni olomouckým 
arcibiskupem Františkem Vaňákem. P. 
Riedl dožil v klášteře Milosrdných sester 
sv. Kříže v Kroměříži. Zemřel 30. června 
2016 ve věku 93 let. Poslední rozloučení 
proběhlo ve svatokopecké bazilice a o den 
později ve farním kostele sv. Mikuláše  
v Šumvaldu. Uložen byl do rodinného 
hrobu na tamním hřbitově.

Svatokopecká farnost společně s ho-
dolanskou si osobnost P. Gustava Riedla 
připomenou červencovou poutí do jeho 
rodiště a vzpomínkou, která bude umístě-
na ve svatokopecké bazilice.

- mak-

Pohled do minulosti
Arcibiskup Leopold Prečan  

a jeho Svatý Kopeček 
P. Maria Svatokopecká provázela arci-

biskupa Mons. ThDr. Leopolda Prečana 
od narození až do smrti. Na věčnost se 
odebral 2. března 1947, tj. před 75 lety, 

P. G. Riedl s olomouckým arcibiskupem Fr. Vaňákem, 
1990. Foto J. Frait, archiv AO.



4

zesnul ve své vile č. p. 5 v blízkosti chrá-
mu na Svatém Kopečku. Přál si mít ve své 
pohřební kapli za svou hlavou reliéf zob-
razující Pannu Marii Svatokopeckou, to-
muto jeho přání ale nakonec z neznámých 
důvodů nebylo vyhověno.

Osud vily č. p. 5 po 
smrti arcibiskupa  
L. Prečana

Již na podzim byl 
při jednání Místního 
národního výboru na 
Sv. Kopečku (MNV) 
podán návrh, aby by- 
la olomoucká kon-
zistoř požádána o po-
skytnutí místa ve vile 
č. p. 5 pro byt lékaře. 
Návrh byl tehdy vět-
šinou zamítnut. 

Místní akční výbor Národní fronty (MAV 
NF), zřízený pro dohled nad činností ná-
rodního výboru, počítal navíc i s ordinací 
a mateřskou školou. A to přesto, že mateř-
ská škola měla zcela vyhovující prostory 
v klášteře sester františkánek. Ovšem po 
únorových událostech roku 1948, a to v 
Prečanův úmrtní den, dal Místní akční vý-
bor příkaz MNV, aby „projednal a co nej-
rychleji zakročil ohledně bytu pro lékaře. 
Navrhuje se, aby byl byt opatřen ve vile 
po p. Arcibiskupovi.“ Týž den byl MNV 
odvolán ze své funkce tehdejší starosta 
obce probošt P. Julius Půda, O. Praem. To 
však nestačilo, MAV NF se spolu s MNV 
zasazovaly, aby svatokopecký probošt, 
„byl dán do pense na Strahov, nebo aby 
byl přeložen. Na Kopečku potřebujeme 
kněze pokrokové, kteří mají kladný vztah 
k režimu.“ 

Bytová komise MNV se tedy sešla  
v neděli 7. března 1948 ve vile č. p. 5 
ve složení Antonín Hradil, Karel Jaroš, 
Bohumír Povýšil, Hedvika Handlířová  
a předseda MAV NF Josef Zendulka  

a „byt“ zabavila, jak o tom následně 10. 
března informovala Okresní národní vý-
bor v Olomouci (ONV). Mezi prohlídkou 
se dostavil správce arcibiskupovy vily 
JUDr. Leopold Obermüller, jemuž byl 
požadavek MNV a MAV NF „kategoric-
ky přednesen“. Protokol o prohlídce byl 
sepsán téhož dne. Bylo rozhodnuto, že 
byt bude dvoupokojový s kuchyní a po-
kojíčkem pro služebnou(!). Část vyhraze-
ná lékařské praxi měla sestávat z čekárny  
a ordinace, vše bylo plánováno v příze-
mí vily. „Ostatní místnosti se dle soudu 
přítomných hodí snad jen na starobinec.“ 
Následující den Okresní akční výbor Ná-
rodní fronty Olomouc vyjádřil se zabave-
ním bytu souhlas.

Aktivně ve věci adaptace prostoru pro 
lékaře vystupoval místní funkcionář Fran-
tišek Povýšil. Obvodním lékařem se pak 
stal MUDr. Jan Peřina. Realizací byl po-
věřen stavitel Ing. J. Kylián, který před de-
seti lety vilu promyšleně dostavoval, nyní 
a za zcela jiných podmínek, svou tehdejší 
práci ničil. Předseda MNV požádal správu 
arcibiskupovy vily o vystěhování nábytku 
z místností, které se mají upravovat, což 
se také neprodleně stalo. Seznam odstě-
hovaných věcí je věrohodným podkladem 
pro popis vybavení arcibiskupovy vily.

V roce 1948 veškerý materiál pro sta-
vební práce stále podléhal přídělovému 
řízení, práce se protahovaly a tak lékař za-
čal ordinovat až v polovině listopadu roku 
1948. Místa bylo ve vile dost, proto 11. 
prosince 1949 místní národní výbor ode-
slal žádost na zdravotní odbor KNV, aby 
ve vile byla ještě umístěna ordinace zub-
ního lékaře a poradna pro matky s dětmi. 

Arcibiskupská konzistoř byla vývojem 
politických událostí odsouzena k potupné 
bezmocnosti, národní výbor na Sv. Ko-
pečku a především někteří jeho členové, 
celkem bezohledně postupovali ve vy-
máhání si práva užívat něco, co nebylo 

L. Prečan při odpočinku 
na své zahradě. Foto 
archiv AO.
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jejich majetkem, ale co únorovým roz-
hodnutím lidu údajně lidu patřilo. Někte-
ří své „moderní“ postoje prosazovali již  
v předválečných letech. S patřičnou dr-
zostí se 13. ledna 1949 dotazovali „správy 
arcibiskupského majetku, „zda má národ-
ní výbor uhradit celý obnos investiční, 
vynaložený na byt lékaře, či se tato částka 
bude umořovati měsíčním nájemným, jež 
se bude odepisovati“, tj. počítali s tím, že 
náklady na adaptaci vily, které si arcibis-
kupství pochopitelně nepřálo, má zaplatit 
právě ono, a to buď jednorázově, nebo 
tak, že MNV nebude arcibiskupství platit 
nájem, a bude si odepisovat nájem z ná-
kladů na adaptaci. Stavitel J. Kylián také 
dlouho čekal na své peníze, ze kterých 
musel zaplatit materiál a pracovníky. 

     Výňatek z přednášky Jany Krejčové,
pokračování v příštím čísle

NOVÝ ZVON PRO 
SAMOTIŠKY, NÁVŠTĚVA 

RODIŠTĚ GIOVANNIHO 
PIETRA TENCALLY 

A SETKÁNÍ U JEZERA LEDRO
Obec Samotišky se rozhodla pořídit 

nový zvon pro kapli sv. Anny a sv. Flori-
ána, nacházející se v centru obce. Nový 
zvon byl odlit v pátek 27. května 2022 
ve slévárně v italském městě Mondovi. 
Tři členové Matice svatokopecké (Pavel  
Oslík, Jaroslav Gottwald a Martin Kučera) 
a starostka Samotišek Jana Zaoralová se 
vydali do Itálie, aby tam byli přítomni to-
muto historického momentu. V rámci této 
cesty zavítali také do Bissone ve Švýcar-
sku, rodiště i místa posledního odpočinku 
významného architekta Giovanniho Pietra 
Tencally (1629–1702). Jeho jméno je na 
Moravě spojeno s olomouckým biskupem 
Karlem z Lichtensteina-Castelkornu, s hra- 
diskými premonstráty a s řadou barokních 
staveb včetně poutního chrámu na Svatém 
Kopečku. Na zpáteční cestě se podařilo 

uskutečnit setkání s potomky vystěhoval-
ců, kteří byli v období první světové války 
přemístěni na naše území z jižního Tyrolska. 
Přinášíme zde krátké cestopisné ohlédnutí.

-mak-

1. den, čtvrtek 26. května
Odjezd ze Samotišek 4.00, Samotišky 

– Vídeň – Villach – Benátky – Brescia – 
Alessandria – Cuneo, cesta dlouhá 1314 
km. Příjezd cca 19.00 hod, ubytování na 
statku Tetto Nuovo B+B. Ubytování velmi 
příjemné, nadstandardní, na obzoru hře-
beny Přímořských Alp. Milá paní domácí, 
s níž komunikujeme francouzsky. Jsme 
totiž v Piemontu, zemědělském regionu, 
který byl střídavě italský a francouzský. 

2. den, pátek 27. května

Odjezd do Mondovi, prohlídka cent-
ra města. Mondovi má 22 500 obyvatel, 
staré historické město, množství kostelů  
a památek. Prochází tudy přípojka tratě do 
Francie do Tende. V 10.30 návštěva slé-

Pohled na město Mondovi a interiér slévárny. Foto 
Pavel Oslík.
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várny Fonderie ECAT Companie. Vítá nás 
a provází pan Gallo, majitel a prezident 
společnosti. Následuje výklad o zvonech, 
vývoji firmy, výrobě a zdobení zvonů. Po-
znáváme jeho rodinu včetně tříleté vnučky. 

Firma byla založena v roce 1995, kdy 
koupila zvonařskou firmu s bohatou tradi-
cí výroby zvonu (od r. 1404). Podnik Fon-
derie ECAT je rodinný, pracuje zde 18 za-
městnanců. Kromě zvonů vyrábí a dodává 
hodiny do veřejného prostoru. Hala a vý-
robní prostory slévárny jsou moderní. Náš 
zvon je malý, váží cca 33 kg, ve slévárně 
odlévali zvony o hmotnosti až 4000 kg. 

V 11.00 hod. probíhá odlití čtyř zvonů, 
náš zvon se odlévá jako poslední. Vše sle-
dujeme s rodinou pana Gallo. Pro vnuč-
ku pana Gallo je to první odlévání zvonu  
a pro nás všechny je to významný okamžik. 
Před odlitím našeho zvonu se modlíme  
i s rodinou pana Gallo. K modlitbě pou-
žijeme upravený text pro žehnání zvonů, 
který jsme dostali od otce Adriána. Po 
odlití všech čtyř zvonů následuje potlesk  
a společné foto. 

Nad očekávání milé setkání, všichni včet-
ně slévačů jsou velmi příjemní. Jsou zvyklí 
na exkurze školáků. Část zvonů si zadávají 
francouzští zákazníci. Z České republiky 
jsme byli zřejmě první taková návštěva. 

Odpoledne podnikáme výlet na Col du 
Tende na hranice s Francií. Sedlo leží ve 

výšce 1871 m, my stoupáme pěšky do cca 
1650 metrů. Okolní hory dosahují výšky 
3100 metrů. V masívu byl proražen tříki-
lometrový tunel z Itálie do Francie, který 
byl kdysi nejdelším tunelem v Alpách.  
V současnosti se opravuje. Paralelně hře-
benem prochází i železniční tunel dlouhý 
pět kilometrů. 

Večer procházka po Cuneo (česky 
to znamená „klín“, soutok dvou řek)  
s 52 000 obyvateli. 
3. den, sobota 28. května 

Ráno odjezd do Bissone u jezera Lago 
di Lugano (Švýcarsko), cca 298 km. Měs-
tečko má 950 stálých obyvatel a je rodi-
štěm G. P. Tencally (1629–1702). Tento 
švýcarsko-italský architekt je autorem 
významných staveb na Moravě – koste-
la na Sv. Kopečku, chrámu sv. Michala 
v Olomouci, poutního kostela na Sta-
ré Vodě. Hrobka rodiny Tencallů je na 
místním hřitově u kostela San Carpoforo 
(v obci jsou kostely dva!), nicméně jmé-
no slavného architekta zde neobjevíme. 
Městečkem prochází necitlivě železniční 
rychlotrať a dálnice. Vinou otřesů je far-
ní kostel v nedobrém stavu, ve zdivu jsou 
zřetelné praskliny. Nástropní fresky jsou 
překryty částečně průhlednou tkaninou. 
Hrobka Tencallů je v těsném sousedství 
železniční tratě. Jaký paradox! Člověk, 
který postavil desítky velkolepých staveb, 
odpočívá v nepříliš důstojném prostředí! 
G. P. Tencallu připomíná název ulice, či 

Nový zvon připraven k expedici. Foto archiv  
Fonderie ECAT Mondovi.

Slavný rod připomíná v Bissone název malé uličky. 
Foto Martin Kučera.
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spíše ulička na hlavní třídě vedle jeho rod-
ného domu na Piazza Borromini 11. Dříve 
zde sídlilo muzeum, které tohoto význam-
ného rodáka připomínalo. Dnes je dům 
uzavřený a zřejmě nezpůsobilý k bydlení. 
Sedíme v podloubí jedné restaurace a vní-
máme toto městečko. Paní majitelka nám 
půjčuje publikaci Storie di Bissone. Vita 
quotidiana di un paese di lago, kde jsou 
Muzeu G. P. Tencally věnovány dvě stra-
ny. Jaký kontrast – malá obec s několika 
domy s výhledem na krásné jezero sevře-
no v hornaté krajině a naproti tomu velké 
barokní realizace na Moravě. 

Odpoledne odjíždíme směrem na měs-
to Brescia a k Lago di Garda. Poslední 
úsek vede po silnici plné tunelů a výhle-
dů na jezero i okolní hory. Hladina jezera 
je ve výšce 65 m, okolní hory dosahují  
v masivu Monte Baldo 1950 m. Fantaskní 
krajina. V jednom dni je možno lyžovat na 
svazích Monte Balda i surfovat na hladině 
Gardského jezera.

Nocleh máme zamluvený v hotelu La 
Limonaia v městě Limone sul Garda. Jaký 
rozdíl proti předcházejícímu noclehu na 
statku v Piemontu. Hotel je typický ma-
sokombinát se stovkami pokojů, vybavení 
pokojů je minimální, ceny za ubytování 
jsou dvojnásobné. Večer prší, zůstáváme 
na pokojích. 

4. den neděle, 29. května
Po vydatné snídani se vydáváme k jeze-

ru Ledro, které leží o 600 m výše než Gar-
da. Oblast je méně turisty navštěvovaná, 
klidnější, odlehlejší, klimaticky příjemněj-
ší. Na okraji jezera v obci Molino di Ledro 
si fotografujeme více než tři tisíce let staré 
kůlové stavby, tedy přesněji jejich věrné re-
pliky. Z původních staveb zůstaly jen kůly 
ve vodě, ty byly náhodně objeveny před 90 
roky při mimořádném poklesu hladiny je-
zera. Prší, okolní hory se halí v mlze. 

V 10 hodin se v Pieve di Ledro v míst-
ním rodinném pivovaru setkáváme s Italy, 

jejichž předkové museli za první světové 
války opustit své domovy. Mimo jiné ode-
šli i do Čech. Setkání se podařilo dojednat 
na poslední chvíli díky kontaktům, které 
byly před lety navázány na Svatém Ko-
pečku při organizaci Italského dne. 

Italů je celkem třináct, mimo jiné paní 
Patrizia Pellegrini ze Spolku přátel Čech  
a Moravy z Ledra, Renato Girardi z Pie-
ve, zástupci spolku z obce Riva del Gar-
da, překladatel Michel (?), dále autor jed-
né z publikací o odsunu a další. Diskuze 
se překládají z češtiny do francouzštiny  
a pak do italštiny a zpět. 

Téma uprchlictví je pro naše hostitele 
velmi citlivé, dodnes jim naskakuje husí 
kůže, když se tyto události vzpomínají. 
Jsou to pro ně velké emoce. Starosta říká, 
že se o tom dověděl v 18 letech. Dříve se 
o tomto tématu příliš nemluvilo. V šede-
sátých a sedmdesátých letech proběhla 
některá setkání v Čechách. Pátrání o udá-
lostech bylo velmi obtížné, Italové neměli 
žádné dokumenty a dostat se do českoslo-
venských archívů bylo značně obtížné. 
Setkání probíhala nesvobodně za přítom-
nosti tajné policie. 

Po roce 1989 byl zřejmě již přístup do 
našich archívů možný, přítomný badatel 
navštívil Českou republiku kolem roku 
2000. Italům se podařilo vydat několik 

Setkání s potomky italských uprchlíků, nedělní  
dopoledne, Pieve di Ledro, květen 2022. Foto archiv 

Pavla Oslíka.
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hodnotných publikací. Z toho tři nám vě-
novali. Mimořádně zajímavá je Boemia 
od Dario Colomba, je psaná italsky i čes-
ky, vydáno 2008. Publikaci jsme obdrželi 
darem s podpisy zúčastněných. Doporu-
čuji k přečtení! K zapůjčení bude v samo-
tišské knihovně.

Většina vysídlených z Pieve a oko-
lí skončila ve středních Čechách v okolí 
Kladna a Příbrami. Proto je v Pieve i uli-
ce Příbram. Velký význam pro vysídlené 
měla Svatá Hora u Příbrami. Někteří Ita-
lové byli vysídleni i na Moravu (viz pu-
blikace Jany Krejčové Leť myšlenko!). 
Tuto knihu jsme Italům věnovali, možná 
se někdo ujme překladu.

Spolků, které si připomínají osudy 
svých předků, je několik. Udržují kon-
takty s Čechami, pan starosta se chystá na 
cestu do Příbrami.

V místě našeho setkání vnímáme i pře-
sah do české gastronomie, kromě piva dle 
české receptury, které jsme měli možnost 
ochutnat, se v rodinách italských uprch-
líků uchovávají české recepty. Přítomné 
dámy vzpomínají, že umí i svíčkovou, gu-
láš a ovocné knedlíky. V domácím pivo-
varu je několik dobových předmětů s po-
stavou sv. Václava nebo pánev na lívance 
přivezená z Čech.

Velmi plodné setkání, místy pěkný 
mumraj, společné fotografie, objímání při 
rozloučení!!! A slib, že se potkáme. 

Já osobně u těchto osudů vnímám jed-
nak jejich jedinečnost, ale i ty širší souvis-
losti. Tolik lidí ztratilo svůj domov od bib-
lických dob až do dneška. A tyto zmíněné 
události jsou skvěle popsané, vzpomínko-
vé publikace jsou psané srdcem a těší mě, 
že naši předkové to nezvyklé soužití dost 
dobře zvládli!!! 

Plni dojmů odjíždíme údolím Ledro, 
abychom protáhli auto v serpentinách do 
sedla Tremalzo 1830 m. n. m. Krátká vy-
cházka v horské přírodě, pak sjezd na chatu 
Garibaldi 1520 m. n. m., kde máme posled-
ní nocleh. Výhledy na Dolomity Brenta. 
5. den, pondělí 30. května

Krásné ráno, odjezd domů 950 km, 
krátká zastávka v městečku Arco (17 000 
obyvatel), Brennerem po staré silnici do 
Rakouska. Jedeme stejnou trasou jako vy-
hnanci z údolí Ledra. Naše cesta domů je 
rychlá – trvá devět hodin, oni cestovali na 
neznámé místo a do nejisté budoucnosti 
čtyři dny ve vagonech určených pro doby-
tek. Mnozí se již nevrátili! 

Deo gratias za tuto cestu a zkušenost!
Pavel Oslík

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA MATICE SVATOKOPECKÉ, SPOLKU
Jméno a příjmení                   
Narozen(a) 
Bydliště                                                                                       PSČ 
1. Přihlašuji se za člena Matice svatokopecké, spolku. 
2. Seznámil(a) jsem se se stanovami Matice svatokopecké, spolku a zavazuji se je dodržovat. 
3. Svým členstvím chci podpořit účel Matice svatokopecké, spolku, zejména snahu o uchování  
křesťanského rázu Svatého Kopečku, péči o tuto významnou církevní a kulturní památku. 
4. Zavazuji se uhradit členský příspěvek, jehož výše činí 200,- Kč ročně. Beru na vědomí, že  
členský příspěvek je splatný do konce příslušného kalendářního roku, a lze jej zaplatit: 
     a) hotově 
     b) zaslat složenkou na adresu Matice svatokopecké, spolku
     c) bezhotovostně na účet: Fio banka, 2601571772/2010 

Datum                                                Podpis



Odlévání zvonu pro Samotišky. Foto Pavel Oslík. Společná fotografie po odlití zvonu s rodinou majitele 
a zaměstnanci. Foto archiv Pavla Oslíka.

Neobydlený rodný dům G. P. Tencally, dříve muzeum. 
Foto Pavel Oslík.

Společná fotografie s Michaelem kardinálem Czernym SJ. Foto Pavel Langer/Člověk a Víra. 

Hřbitov v Bissone. Foto Pavel Oslík.



Děkujeme za modlitby a dary a pře-
jeme všem členům Matice a příznivcům 
poutního místa krásný letní čas, a pokud 
se vydáte na Svatý Kopeček, načerpej-
te zde mnoho duchovního povzbuzení  

a nechte zde na sebe působit i krásu a sílu 
živého poutního místa s bohatou duchovní 
tradicí i historií!

Výbor Matice svatokopecké
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Michael kardinál Czerny SJ na Svatém Kopečku. Foto Pavel Langer/Člověk a Víra.




